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Μεγαλώνει η οικονομική ανιζόηηηα μεηαξύ ηων πολιηών ζηην 

Ελλάδα ηηρ κπίζηρ, ζύμθωνα με επίζημα ζηοισεία ηηρ 
Ελληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΕΛΣΑΣ), ηα οποία δείσνοςν όηι 

ηο πλοςζιόηεπο 20% ηων Ελλήνων διέθεηε ηο 2012 (πεπίοδορ 
αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο 2011) ειζόδημα πος ήηαν 6,6 

θοπέρ μεγαλύηεπο από ηο θηωσόηεπο 20%. 
 

 Το 2008 με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο 2007 ανήλθε ζε 5,9 
και ηο 2010 με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο 2009 ανήλθε ζε 

5,6, κάηι πος ςποδεικνύει διεύπςνζη ηος σάζμαηορ μεηαξύ πλοςζίυν 

και θηυσών. 
Η διεύπςνζη ηυν ανιζοηήηυν θαίνεηαι και από ηο δείκηηρ άνιζηρ 

καηανομήρ ειζοδήμαηορ (ζςνηελεζηήρ Gini), ο οποίορ κςμάνθηκε ηο 
2012 ζε 34,3%. Δηλαδή, αν πάποςμε δύο ηςσαία άηομα ηος 

πληθςζμού, αναμένοςμε όηι ηο ειζόδημά ηοςρ θα διαθέπει καηά 
34,3% ηος μέζος ειζοδήμαηορ. Το 2011 ο ζςνηελεζηήρ Gini ήηαν 

33,6%, ζςνεπώρ ηο 2012 ςπήπξε αύξηζη καηά 0,7 ποζοζηιαίερ 
μονάδερ. Σε ζύγκπιζη με ηο 2008, η ζςνολική ανιζόηηηα αςξήθηκε 

καηά 0,9 ποζοζηιαίερ μονάδερ. Σε ζύγκπιζη με ηο 2010, η ζςνολική 
ανιζόηηηα αςξήθηκε καηά 1,4 ποζοζηιαίερ μονάδερ. 

Η οικονομική ανιζόηηηα για ηα άηομα ηλικίαρ 65 εηών και άνυ 
εκηιμάηαι ζηο 4,5 , ζηο ίδιο επίπεδο με ηο 2011, ενώ για ηα άηομα 

κάηυ ηυν 65 αςξήθηκε ζηο 7,4 από 6,3 ηο 2011. Επίζηρ, ηο 25% 
ηυν νοικοκςπιών με ηο σαμηλόηεπο ειζόδημα καηέσει ηο 8,7% ηος 

ζςνολικού εθνικού ειζοδήμαηορ (ηο 2011 καηείσε ηο 9,4%), ενώ ηα 

νοικοκςπιά με ηο ςτηλόηεπο ειζόδημα καηέσοςν ηο 47% ηος 
ζςνολικού εθνικού ειζοδήμαηορ (46,8% ηο 2011). 

Σημειώνεηαι όηι με βάζη ηον πίνακα πος καηήπηιζε η ΕΛΣΤΑΤ, 
ζύμθυνα με ηον δείκηη καηανομήρ ειζοδήμαηορ (S80/S20), ζηην 

κοπςθή ηηρ οικονομικήρ ανιζόηηηαρ βπίζκεηαι η Ιζπανία, με 7,2, και 
ακολοςθεί η Ελλάδα, με 6,6. Σηην καλύηεπη θέζη βπίζκεηαι η 

Νοπβηγία, με 3,2. Όζον αθοπά ζηον ζςνηελεζηή GINI, η 
Ελλάδα βπίζκεηαι ζηην 4η θέζη (34,3%), με ππώηη ηη 

Λεηονία (35.9%). ηην καλύηεπη θέζη βπίζκεηαι επίζηρ η 
Νοπβηγία, με 22,6%. 
 


